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O resultado é de 74/100

Conteúdo SEO

Título Crypto license in Estonia

Cumprimento : 25

Perfeito, o Título contém entre 10 e 70 caracteres.

Descrição Crypto license in Estonia.We have helped to obtain more than 350
crypto-licenses. Full legal and accounting support.

Cumprimento : 116

Perfeito, a Descrição META contém entre 70 e 160 caracteres.

Palavras-chave
Mau. Não detetámos palavras-chave META na sua página.

Propriedades Og
Meta

Esta página não tira vantagens das propriedades Og.

Cabeçalhos H1 H2 H3 H4 H5 H6
1 3 3 4 5 6

[H1] Crypto license in Estonia
[H2] a market leader in Estonia for providing cryptocurrency
licences.
[H2] Crypto license in Estonia
[H2] One of the best countries to start a crypto business
[H3] offered by obtaining a cryptocurrency licence in Estonia?
[H3] for obtaining a crypto-licence?
[H3] Previously, Estonian legislation offered two types of
licences.
[H4] since 2020
[H4] The way it used to be
[H4] Steps for obtaining a crypto-licence in Estonia
[H4] for cryptocurrency companies in Estonia
[H5] for entrepreneurs starting a cryptocurrency business
[H5] on cryptocurrency exchanges for Estonian companies



Conteúdo SEO

holding a cryptocurrency license
[H5] The most popular cryptocurrency exchanges
[H5] settlement accounts (Bank, PSP, EMI) for companies
operating in the cryptocurrency field
[H5] Leave your telephone number for advice!
[H6] The most popular cryptocurrency exchanges
[H6] Kraken cryptocurrency exchange
[H6] CoinBase cryptocurrency exchange
[H6] Binance cryptocurrency exchange
[H6] Bitfinex cryptocurrency exchange
[H6] Privacy policy

Imagens Encontrámos 38 imagens nesta página.

Bom, a maioria das imagens têm o atributo ALT definidos.

Rácio Texto/HTML Rácio : 0%

O rácio de texto para código HTML desta página é menor que 15
porcento, o que significa que provavelmente é necessário de adicionar
mais conteúdos em forma de texto.

Flash Perfeito, não foi encontrado conteúdo Flash nesta página.

Iframe Excelente, não foram detetadas Iframes nesta página.

Ligações SEO

Reescrita de URL Perfeito. As ligações aparentam ser limpas!

Underscores (traços
inferiores) nas URLs

Perfeito. Não foram encontrados 'underscores' (traços inferiores) nas
suas URLs.

Ligações para a
própria página

Encontrámos um total de 9 ligações incluindo 0 ligações a ficheiros

Statistics Ligações externas : noFollow 0%

Ligações externas : Passa sumo 0%

Ligações internas 100%



Ligações para a própria página

Âncoras Tipo Sumo

consultation Internas Passa sumo

Development and integration of AML/KYC procedures in
crypto oriented companies

Internas Passa sumo

What are the opportunities offered by obtaining a crypto
licence in Estonia?

Internas Passa sumo

Our speciality Internas Passa sumo

What is the procedure for obtaining a license? Internas Passa sumo

Accounting services for crypto companies in Estonia Internas Passa sumo

Opening corporate accounts on crypto exchanges for
Estonian cryptocurrency-licensed companies

Internas Passa sumo

Overview of the current situation in Estonia regarding
companies that have obtained crypto licenses

Internas Passa sumo

Issues related to opening settlement accounts (bank, PSP,
EMI) for companies operating in the crypto field

Internas Passa sumo

Palavras-chave SEO

Núvem de palavras-
chave license crypto estonia

Consistência das Palavras-chave

Palavra-chave Conteúdo Título Palavras-
chave

Descrição Cabeçalho
s

estonia 1

license 1

crypto 1

Usabilidade

Url Domínio : cryptolicense.ee
Cumprimento : 16

https://octopusreview.com/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fcryptolicense.ee%2F%23
https://octopusreview.com/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fcryptolicense.ee%2F%23ten
https://octopusreview.com/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fcryptolicense.ee%2F%23ten
https://octopusreview.com/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fcryptolicense.ee%2F%23six
https://octopusreview.com/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fcryptolicense.ee%2F%23six
https://octopusreview.com/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fcryptolicense.ee%2F%23four
https://octopusreview.com/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fcryptolicense.ee%2F%23seven
https://octopusreview.com/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fcryptolicense.ee%2F%23nine
https://octopusreview.com/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fcryptolicense.ee%2F%23eleven
https://octopusreview.com/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fcryptolicense.ee%2F%23eleven
https://octopusreview.com/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fcryptolicense.ee%2F%23five
https://octopusreview.com/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fcryptolicense.ee%2F%23five
https://octopusreview.com/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fcryptolicense.ee%2F%23twelve
https://octopusreview.com/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fcryptolicense.ee%2F%23twelve


Usabilidade

Favicon Ótimo, o site tem um favicon.

Facilidade de
Impressão

Não encontrámos CSS apropriado para impressão.

Língua Otimo! A língua declarada deste site é en.

Dublin Core Esta página não tira vantagens do Dublin Core.

Documento

Tipo de Documento HTML 5

Codificação Perfeito. O conjunto de caracteres UTF-8 está declarado.

Validação W3C Erros : 0
Avisos : 0

Privacidade do Email Boa! Nenhum endereço de email está declarado sob a forma de texto!

HTML obsoleto Fantástico! Não detetámos etiquetas HTML obsoletas.

Dicas de Velocidade
Excelente, este site não usa tablelas dentro de tabelas.

Oh não, o site usa estilos CSS nas etiquetas HTML.

Boa, o site usa poucos ficheiros CSS.

Perfeito, o site usa poucos ficheiros JavaScript.

Atenção, o site não tira vantagem da compressão gzip.

Dispositivos Móveis

Otimização para
dispositivos móveis Icon Apple

Meta Viewport Tag



Dispositivos Móveis

Conteúdo Flash

Otimização

XML Sitemap Perfeito, o site tem um mapa XML do site (sitemap).

http://cryptolicense.ee/sitemap.xml

https://cryptolicense.ee/sitemap.xml

Robots.txt http://cryptolicense.ee/robots.txt

Perfeito, o seu site tem um ficheiro robots.txt.

Analytics Perfeito, o site tem uma ferramenta analítica para a análise de
atividade.

    Google Analytics
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